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ČERVENEC

LETNÍ KINO
ZBIROŽSKÉ HUDEBNÍ LÉTO
OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM

2012

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Usnesení ze schůze rady města,
konané dne 16. května 2012
Rada města schválila dodatečně vyhlášení ředitelského volna ZUŠ Václava
Vačkáře na dny 30. 4. 2012 a 7. 5.
2012 včetně doplňující výuky na den
26. 5. 2012.
- schválila sponzorský dar ve prospěch
ZŠ Zbiroh od spol. RYTA, s.r.o. Dar byl
použit na cestovní výlohy pedagogů.
- schválila na základě žádosti ﬁnanční
příspěvek na zajištění sociálních služeb
pro osoby se zdravotním postižením ve
prospěch o.p.s. Dobromysl, Bezručova
928, Beroun
- schválila partnerství města Zbiroh
v projektu DMVS PK (Digitální mapa
veřejné správy Plzeňského kraje).
Projekt je v přípravné fázi a zatím
jde o podpis Memoranda o budoucí
spolupráci.
- schválila poplatky na Pivních slavnostech Zbiroh 16. 6. 2012
- vzala na vědomí žádost o prodej pozemků p.č. 1928/17 a p.č. 1928/7 vše

v k. ú. Zbiroh. Rada pověřila tajemníka
ing. Květoně, aby vedl jednání o ceně
a způsobu vypořádání.
- neschválila podnájem nebytových
prostor v areálu bývalé ČOV ve Zbiroze. Věc byla projednána s nájemcem
REVOS a neumožňují to provozní
a bezpečnostní důvody.
- schválila spoluužívání bytu č. 11 v č.p.
589 příslušníkem HZS ZÚ Zbiroh. RM
upozornila uživatele bytu na povinnost
nahlášení skutečného počtu uživatelů
správci bytu spol. INZULA.
- vzala na vědomí stížnost obyvatele
– Alšova ul. č.p. 581 na stav komunikace a sjedná nápravu do 30. 6. 2012
- schválila Smlouvu o nájmu pozemku
část p.č. 1895/4 v k. ú. Zbiroh před
domem č.p. 122
- vzala na vědomí žádost na pronájem
plochy cca 20 m2 na p.p.č. 1895/4
v k. ú. Zbiroh – severní strana náměstí
před domem č.p. 664. Plocha by měla
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8. Diskuse, usnesení a závěr
Usnesení ze schůze rady města,
konané dne 13. června 2012
Rada města schválila rozpočtové opatření
č. 1/2012
- doporučila zastupitelstvu města ke
schválení závěrečný účet města Zbiroh za r. 2011. Hospodaření skončilo
saldem + 3 452 tis. Kč.
- schválila přidělení níže uvedených
bytů:
- č. 10 v č. p. 590
- č. 11 v č. p. 586
- č. 8 v č. p. 525
- č. 9 v č. p. 497
- vzala na vědomí nové složení Povodňové komise města Zbiroh dle níže
uvedeného sestavení:
předseda: Jiří Pražský
místopředseda: Jan Květoň
členové: Ludvík Svoboda, Jiří Ineman,
ing. Karel Zelenka
- doporučila zastupitelstvu města snížit
prodejní cenu budovy č.p. 17 s příslušenstvím v k. ú. Jablečno „stará škola“.
Důvodem snížení ceny je nezájem
kupujících o nemovitost bez pozemku
a neexistence kanalizace objektu.
- doporučila zastupitelstvu města nákup
pozemků p.č. 1928/17 a p.č. 1928/7
vše v k. ú. Zbiroh do vlastnictví města.
Celková výměra je 633 m2.
- schválila přihlášení dalšího občana
do bytu č. 7 v č. p. 586
- schválila Smlouvu o nájmu části
p.č. 1895/4 v k. ú. Zbiroh – severní
strana náměstí před domem č.p. 664.
Plocha cca 17 m2 bude sloužit jako
předzahrádka pro provozovnu Pizzeria
La Fontana.

sloužit jako předzahrádka pro provozovnu Pizzeria La Fontana. Nájemní
smlouva bude s žadatelem uzavřena po
řádném vyvěšení na úřední desce a je
podmíněna dohodou o ceně.
- vzala na vědomí Havarijní plán společnosti ZBIROŽSKÁ a.s. Havarijní plán
zpracovává náležitosti nakládání se závadnými látkami dle vyhl. č. 450/2005
Sb. Havarijní plán je zpracován pro
střediska Ječniště, Malý Újezd, UOS
Švabín a sušárna na obilí Zbiroh.
- uložila tajemníkovi obce uveřejnit výzvu, kam mají občané směřovat svoje
stížnosti na služby autobusového dopravce v souvislosti s novou vlakovou
zastávkou Kařez. Důvodem je velká
frekvence stížností na dopravní obslužnost v posledních týdnech.
- schválila termín a program řádné schůze
zastupitelstva města. Schůze se bude
konat ve čtvrtek 21. června v 17,00
hodin s následujícím programem:
1. Zahájení a schválení programu schůze
2. Kontrola plnění usnesení z minulé
schůze
3. Zpráva o činnosti Rady města Zbiroha
4. Schválení závěrečného účtu města
Zbiroh za r. 2011 a Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření ÚSC Zbiroh
za r. 2011
5. Schválení závěrečného účtu
Mikroregionu Zbirožsko za r. 2011
a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Zbirožsko
za r. 2011

6. Schválení prodeje pozemků a budov
7. Různé
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Zbiroh za období 01 až 06/2012, viz.
příloha č. tohoto usnesení.
- vzala na vědomí podklady, které předložila spol. Area Projekt (Posouzení
tepelně technických závad na bytových
domech č.p. 391 až 399 ve Zbiroze).
Členové RM obdrželi podklady + ﬁn.
propočty na cenu oprav ke studiu. Bylo
konstatováno, že k uvedené problematice bude svolána samostatná rada města
v termínu 07 až 08/2012.

- doporučila zastupitelstvu města schválit
zřízení věcného břemene na pozemku
p.č. 672/8 v k. ú. Zbiroh. Věcné břemeno se týká podzemní přípojky EE
zemním kabelem pro výstavbu telekomunikačního zařízení.
- zamítla žádost zástupce vlastníků pozemků p.č. 2101, p.č. 2102 a p.č. 1377/2
vše v k.ú. Zbiroh na koupi dílčího podílu uvedených nemovitostí.
- schválila poskytnutí mimořádného
ﬁnančního daru pro zastupitele města

Ing. Jan Květoň, tajemník MěÚ Zbiroh

Blahopřejeme spoluobčanům
Životní jubilea – červen 2012
Vonásek Ivo
Kecksteinová Marie
Boubínová Marie

Chalupecký Antonín
Lukášová Danica
Urban Václav

70 let
75 let
75 let

84 let
81 let
85 let

Jitka Dlouhá, matrika MěÚ Zbiroh

KULTURA

Zájezd do Divadla ROKOKO v Praze
Dne 25. září 2012 se uskuteční zájezd
do Divadla ROKOKO v Praze na rodinnou komedii „Oddací list“. Začátek
představení je v 19.00 hodin, odjezd
autobusu od Informačního centra bude
v 16.30 hodin. Zájemci o divadelní
představení si mohou vstupenky objednávat od 15. července 2012 přímo
v Informačním centru Zbiroh (popř. na
tel. 371 784 621).
Na 16. listopad 2012 připravujeme zájezd do Stavovského divadla v Praze
na zpěvohru „Kouzelná flétna“.

28. 7. 2012 se uskuteční

Koncert
Ireny Budweiserové
s její skupinou
– od 19,00 hodin v kostele sv.
Petra a Pavla u Líšné
Program: spirituály
Srdečně zve o. s. „Oživování kostela sv. Petra a Pavla na Zbirožsku
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Městská knihovna Josefa Palivce ve
Zbiroze Vás zve na výstavu obrazů

v České republice a v měsíci červenci
a srpnu zakotví také ve Zbiroze. V České
republice se vedle malby ve spolupráci
s Českým rozhlasem věnuje psaní klasických pohádek pro děti. Svůj literární
talent zdědila zřejmě po své matce Aloisii
Simandlové z Jablečna, která přes 20 let
přispívala do měsíčníku Zbirožsko (články
o historii). Paní Linhart maluje olejovými
barvami na přírodní dřevo, černým uhlem,
tvoří obrazy z korálků, vytváří sochy z různých materiálů. Spolupracuje s nemocnicemi, organizací Greenpeace, aj. Paní Linhart
je vodnářka, miluje přírodu, zvířata a hlavní
inspirací je jí vlastní fantazie.

Vladimiry Linhart
Barvy snů – pohádkový ráj barev, korálků,
kamínků a mušlí
Výstava je otevřena: červenec – srpen
pondělí a středa: 13,00 – 17,00 hodin
čtvrtek: 13,00 – 15,30 hodin
pátek: 9,00 – 11,00 hodin
Vladimira Linhart pochází z Čech,
ale od roku 1980 žije v Německu, kde
působí jako malířka na volné noze.
V roce 2011 uskutečnila řadu výstav

Výstava „Z rodinného alba
J. V. Sládka“

J. V. Sládkem jsou k vidění do 31. července
2012 denně mimo pondělí od 9.00 do 12.00
a od 12.30 do 16.30 hodin.

Městské muzeum ve Zbiroze srdečně zve
na výstavu Z rodinného alba J. V. Sládka.
Výstava uskutečněná k letošnímu 100.
výročí úmrtí básníka Josefa Václava Sládka
představuje fotografie rodinných příslušníků a přátel. Doplněna je o dobové snímky,
jež zaujmou pohotovostí, přirozeností
a smyslem pro kompozici, jimiž básník
zachytil život a místa pobytu kolem sebe
i mnohé prosté venkovské žánrové motivy.
Jeho záměrem byl důraz na momentku
víc než u jiných fotografů ve stejné době,
v podstatě první v Čechách. Unikátní
a dosud nezveřejněné snímky nafocené nejen básníkem a průkopníkem fotografování

Těšíme se na Vaši návštěvu.

V srpnu připravujeme v muzeu:
Ve čtvrtek 2. srpna 2012 v 17.00 hodin slavnostně zahájíme výstavu ilustrací Jaroslavy
Horázné ze Zbiroha k dětským veršům
J. V. Sládka. Výstava osloví nejen malé čtenáře, ale i dospělé, kteří mají rádi Sládkovu
poezii. Jednoduchou a prostou, určenou pro
všechny. Ke Sládkovým veršům vytvořila
autorka, která žije trvale ve Zbiroze a učí v
místní MŠ, krásné ilustrace. K příležitosti
této výstavy budou vytvořeny také jednoduché dětské omalovánky na motivy veršů
J. V. Sládka. Bližší informace přineseme
v dalším čísle měsíčníku Zbirožsko.

Letní hudební večery ve Zbiroze

sobota 25. 8. 2012 od 19,00 hodin

sobota 28. 7. 2012 od 19,00 hodin

proluka na Masarykově náměstí

proluka na Masarykově náměstí

Koncert skupiny V.P.O. HO

Koncert dívčí skupiny FUTRO

Posezení a občerstvení zajištěno.
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Zveme všechny děti a ostatní naše
příznivce na tradiční

Večerní program od 20.00 hodin:
Bavič Josef Alois Náhlovský
Bob Divílek – kulturista, který vystupoval v soutěži Československo má
talent
Diskotéka DJ Klíma
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Zvíkoveckou pouť aneb Zvíkovec
dětem
11. srpna 2012 v přírodním amfiteátru
ve Zvíkovci
Odpolední program od 13.30 hodin:
Medvídě Poca, dívčí skupina Diamond
Cast, Soptíci Kralovice, pohádkové
bytosti, malování na obličej, velbloud,
jízda na koni, prodej bižuterie, přednáška se psy a mnoho další zábavy.

Zvíkovecké ženy, SDH Zvíkovec,
Městys Zvíkovec

www.zvikovec.cz

CESTOVÁNÍ
jak vymlacují rýži. Snopy rýže mlátí
o kovové sudy, za nimi mají rozprostřenou
plachtu, kam rýže vypadává. Potom rýži
vyhazují do výšky, vítr odnáší drobné
nečistoty, a tak ji čistí. Podél silnice jsou
téměř do 1/3 cesty plachty s rýží, kterou
tak suší. Je plánovaná i zastávka na občerstvení. Do Sinigaru přijíždíme v pravé
poledne. Šikarami se necháváme převézt
na náš hausbót. Čeká mě zde nepříjemné
překvapení. Foťák, který jsem při odjezdu
zapomněl na hausbótu, je fuč. Majitel říkal, že během naší nepřítomnosti zde měl
ubytované jiné hosty a o foťáku neví...
Prostě pech. Na hausbót za námi přijíždějí
obchodníci na svých loďkách, nabízejí nám
látky, koření a šperky. Mně obchodník se
šperky nabízí za 120 dolarů náramek, který
se mi líbí. Usmlouvám ho na 50 a jsem rád,
že mám pěkný dárek pro manželku. Teprve
později mi došlo, že náramek, který jsem
před koupí pečlivě prohlížel, obchodník po
zaplacení nepozorovaně vyměnil za kopii.
Ale s tím, že jsem rozený obchodník, jsem

Cesty za dobrodružstvím
(pokračování)

Dnes máme odpočinkový den. Zahájil jsem
ho aktivně a již v 7 hodin se pouštím do
velkého prádla. Ponožky, trenýrky, trička
a kapesníky to již nutně potřebovaly. Opět
se osvědčil Trymin v tubě. V 8,00 snídaně – již tradičně vaječná omeleta, čapati
a čaj. Relaxuji, píšu pohledy, dopisuji si
deník. Využívám toho, že teče teplá voda
a důkladně si umývám ešusy. Odpoledne
jdeme všichni na procházku a prohlídku
města. Z hemžení spousty lidí jsem opět
celý nesvůj, a tak uvítám návštěvu kavárny
ve druhém patře budovy na hlavní třídě,
kde nám udělají dobrou kávu. Večeříme
v našem hotelu a jdeme brzy spát, protože
zítra ráno ve čtyři hodiny odjíždíme zpět
do Sinigaru. Vystoupali jsme opět do sedla
Fotula ve výšce 4 100 m.n.m. a sjížděli
serpentinami do údolí. Máme neplánovanou zastávku, řidič prorazil pneumatiku a
musel měnit kolo. Sledujeme domorodce,
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se vám svěřil již dříve. Přeplavili jsme se
na pevninu a procházeli se městem. Koupil
jsem 5 pohledů, nebyly moc pěkné, ale
nebyl výběr. Hned jsem je napsal a odeslal.
Na večeři jsme opět zašli do restaurace
Shamyana. Opět jsme absolvovali noční
přepravu šikarami na hausbót. Po sedmihodinové cestě z Kargilu jsme byli utahaní,
a tak se šlo brzy spát.
Ráno v 9 hodin snídaně na hausbótu, již tradiční menu – vaječná omeleta, čapati a čaj.
Měli jsme objednané šikary na celodenní
výlet po jezeře Lake Dal. První zastávka
byla na ostrůvku s výletní restaurací. V prvním patře na terase si dáváme kávu a těšíme
se z krásného slunečného dne. Sledujeme
indické páry fotografující se v zapůjčených
krojích, v oblecích jak z Pohádky tisíce
a jedné noci. Pokračujeme v plavbě po
jezeře, potkáváme spoustu lodiček, které
obratně řídí místní domorodci. Na druhém
konci jezera se vyloďujeme u mešity Harzaval, kde se koná nějaká místní oslava.
Je zde mnoho lidí, převažují podle obleků
a zahalených žen muslimové. Domorodci
se omývají v jezeře, tak jako to dělají
v posvátné řece Ganze. Když přicházíme
k mešitě, odkud se rozléhají do širokého
okolí modlitby, musíme projít zúženým
místem, kde nás i kompletní obsah našich
batůžků prohlížejí pečlivě indičtí policisté.
Na obrovských pánvích zde smaží placky
o průměru přes jeden metr. Asi pro celou
rodinu. Prohlížíme si elektrické rozvody,
nepředstavitelně zamotané a zauzlované
propletence drátů a přetížený transformátor, z něhož se vydatně kouří. Mě zaujalo
sršní hnízdo u okapu jedné budovy, které
mělo přes půl metru. Byl jsem rád, když
jsme pokračovali v plavbě. Proti nám připlouvaly další loďky, některé plné krásných
květin. Další zastávka byla u plovoucích
zahrad. Na ploše jezera, kde je hladina

porostlá vodními rostlinami, se v průběhu let kupily další vrstvy, až se vytvořil
humus a ostrůvky dosahující mocnosti ½
m vytvořily jakési plovoucí zahrady, kde
domorodci pěstují zeleninu a jiné plodiny
tak, jako je běžné na zahrádkách na souši.
Vracíme se druhou stranou jezera, přes
staré město. Šikary s námi přirazily ke
břehu u pěkného domku, majiteli jsme
byli pozváni dál a majitelka nás poučila
o různých druzích medu a jejich účincích
- i s ochutnávkou. Moc velký obchod však
s námi neudělala, určitě si ale udělala
názor, že jsme ještě větší chuďasové než
oni. Při návratu jsme projížděli ramenem
jezera, které bylo spíš stoka než výletní
místo. Z okolních domů vytékal odpad
přímo do jezera, všude odpadky a spousta
plastových lahví. Chudák jezero Dal. Byl
jsem rád, když jsme se vylodili na našem
hausbótu. Majitel nám připravil domluvenou večeři za sjednanou cenu150 IR.
K samoobslužným hodům bylo vychrtlé
kuře, brambory, rýže a zelenina. Bylo to
výborné, ale zvládl bych dvojnásobné
porce. Ráno jsme pili jen čaj. Přepluli jsme
na šikaře na pevninu a chystali se na výlet.
Nacpali jsme se do taxíku a zamířili na
prohlídku Shalinarovy zahrady, za vlády
Angličanů údajně nejkrásnější zahrady na
světě. Je stále krásná, ale zub času hlodá.
Některé fontány nechrlily vodu, některá
jezírka byla prázdná. Zato mladé Indky!
V různobarevných sárí byly krásné
a usměvavé. Po prohlídce jsme pokračovali do další zahrady Chas-hmashahi. Na
příjezdové komunikaci bylo stanoviště
indických vojáků, kteří opět důkladně prohlédli obsah našich batohů. Petru Tatarovi
sebrali kameru s tím, že mu ji vrátí, až se
budeme vracet. V této zahradě pramenil
léčivý pramen, který domorodci popíjeli
jako u nás v lázních. Výlet pokračoval,
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vystoupali jsme na vysokou strmou horu
nad městem. Na vrcholu stojí od 5. století
př. n. l. svatyně Sanohara templ. Při vstupu
do svatyně se musí zout boty. V těsném
sousedství jsou buňky, které slouží jako
kasárna pro indické vojáky. Působilo to
na mne jako pěst na oko. Krásný pohled
byl ale na město Sinigar a jezero Dal
s obrovským množstvím hausbótů, které
na něm kotví. Z hory scházíme druhou

stranou po neznačené stezce do města
a v 18 hodin si v „naší“ restauraci na nábřeží dáváme poslední večeři v Sinigaru.
Já si pochutnal na sýrové pizze. Po převozu
na hausbót ještě povinnosti, peru si trička
a podkolenky. Majitel hausbótu sehnal na
černém trhu lahvové pivo, a tak si dopřáváme večerní siestu.
(Pokračování příště)

S pozdravem Petr Němec

INFORMACE

a minimagnetky s motivem Zbiroha.
Dále lze zakoupit výroční turistickou
známku k 100. výročí J. V. Sládka,
keramický hrnek a číši s motivem
zbirožského náměstí a podobiznou
ZK
J. V. Sládka.

Upomínkové předměty
V Informačním centru ve Zbiroze si
zájemci mohou zakoupit nové upomínkové předměty. Jedná se o cykloznámky, magnetky, známku na hůl

Taneční studio ZAJA Zbiroh zve do svých řad šikovná děvčata ve věku
6 – 7 let. Nahlásit svoji dceru můžete na telefonním čísle 608 201 272.
J. Zappová

Úspěch zbirožských světlušek ze
střediska Čertovka Zbiroh

letošního roku v Krušných horách.
Velký dík patří rádkyním Andree
a Petře Pěnkavovým a Markétě Zdvořanové, které světlušky na závody
perfektně připravily. Úspěšná byla
i hlídka zbirožských vlčat, která ve
Švihově skončila na krásném 3. místě
z celkových 10 vlčáckých hlídek. Navíc si všichni odvezli skvělé zážitky
z legendy o králi Artušovi a Excaliburu
a doprovodného programu na toto téma.
Večerní připlutí krále na hrad, pasování
na rytíře a ohňová show s tanečnicemi
a hudbou všechny nadchla.

Dne 12. 5. 2012 se zbirožské světlušky a vlčata zúčastnily okresního kola
Závodu vlčat a světlušek v Rokycanech, kde dívky skončily na 2. místě,
hoši na 1. a obě hlídky postoupily
do krajského kola. To se konalo 15.
- 16. 6. 2012 na vodním hradě Švihov
a hlídka zbirožských světlušek ve
složení Martina Horinová, Kateřina
Koppová, Olga Prachařová, Karolína Váchová a Anna Richterová se
mezi světluškami umístila na 1. místě
(z celkového počtu 11 hlídek světlušek), odkud postupuje do celorepublikového kola. To se uskuteční v září

Za junácké středisko Čertovka Zbiroh
Ivana Nováková a Dušan Kunc
8

Ohlédnutí za školním rokem
2011/12

V rámci partnerství se školou v Ambergu se uskutečnila v červnu tohoto roku
Žáci se zúčastnili všech okresních zdařilá první výměnná akce žáků.
kol olympiád vyhlášených MŠMT Naši žáci byli bez problémů přijati na
a sportovních soutěží pod hlavičkou SŠ a SOŠ (83% na maturitní obory,
AŠSK. Obdivuhodných úspěchů dosá- zbytek na učební obory). O tom, že jsou
hl Matěj Skalka z VIII. A, který obsadil dobře připraveni na studium, svědčí
1. místo v matematickém klokanu, zpětná vazba ze škol i od rodičů.
2. v matematické olympiádě a 3. ve Základní škola podruhé obhájila mefyzikální olympiádě. Anně Lukášové zinárodní titul Ekoškola na další dva
patří 3. místo v Archimediádě a IX. A roky. K získání titulu přispěly i úspěšné
„perlila“ v oblastním kole Rubikonu, projekty „Bioinformační centrum jde
odkud si přivezlo celé družstvo mobily občanům naproti“ a „To se ale všichni
za 1. místo. Velkých úspěchů dosahova- máme, zahradu si užíváme“.
li naši žáci i ve výtvarných soutěžích.
Za ZŠ Zbiroh - vedení školy
Vybrané fotografie z naší soutěže se
následně stanou součástí druhého kola
letní prázdninové hry Nejkrásnější chvíle
v životě, jsou zadarmo.

Nejkrásnější chvíle v životě, jsou
zadarmo
Zámek Zbiroh si pro své návštěvníky
v letošním roce připravil letní prázdninovou hru s názvem Nejkrásnější chvíle
v životě, jsou zadarmo.
Do této hry se můžete všichni zapojit
již v jejím prvním kole, které představuje fotografická soutěž. Podmínkou
je vyfotit sebe, své blízké nebo pouze
jakékoliv vaše oblíbené místo na zámku
a v jeho okolí. Fotografii odeslat na
emailovou adresu info@zbiroh.com.
My všechny došlé fotografie nahrajeme
na facebookové stránky zámku Zbiroh,
kde o nejlepších snímcích bude moci
veřejnost rozhodnout svým hlasováním.
Tři nejlepší obdrží zážitkovou výhru na
zámku Zbiroh.
Více informací o soutěži a jejích pravidlech naleznete na oficiálních webových
stránkách zámku www.zbiroh.com.

LISTÁRNA
Poděkování
V sobotu 12. 5. 2012 se ve zbirožské
sokolovně uskutečnila Taneční akademie studia ZAJA Jany Zappové.
Malé i velké mažoretky nám předvedly, co vše už se naučily a zejména
při jejich společném závěrečném
nástupu byl nejeden z nás dojatý.
Proto bychom chtěli poděkovat
všem, kteří pro nás připravili tento
krásný zážitek.
Rodiče a prarodiče
vystupujících mažoretek
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Dopis od čtenáře

domu s pomocí své Andrejky. Uspořádal
zde již několik koncertů se členy svého
souboru v hudebním sálku zbirožské ZUŠ.
Všechny koncerty byly přijaty vděčnými
hudbymilovnými posluchači s povděkem.
Většinou vystupovali 2 – 3 členové souboru
a vždy i vnučka Andrejka s klavírním doprovodem samotného Josefa Jíši. Poslední
koncert se uskutečnil v pátek 18. 5. 2012
opět ve školní budově. Pro posluchače
bylo milé slyšet písně od Lehára, Antonína
Dvořáka, Bedřicha Smetany a od různých
autorů operet a muzikálů. Umělci nezapomněli také na Vzpomínku na Zbiroh.
Těšíme se na příští koncerty a doufáme,
že budou více publikovány. Je obdivuhodné, že Mgr. Josef Jíša je vzhledem
k svému věku stále tak čilý a aktivní. Věříme,
že členové souboru se uplatní v mnoha
kulturních akcích a přejeme jim hodně
úspěchů. Našemu rodákovi a spolužákovi
přejeme hodně zdraví, aby mohl ještě
dlouho těšit posluchače krásné hudby
a zpěvu.

V roce 1923 se narodil v rodině pana Josefa
Jíši v ulici Na Zámostí syn. Dali mu jméno
Josef. Po otci, který byl členem kapely pana
Dvořáka, získal lásku k hudbě. Po mamince
získal slušnost a úctu k lidem, kteří si to
zasloužili. Mladý Josef prošel všemi třídami zdejší školy vždy s vyznamenáním
a patřil mezi nejlepší žáky. Po skončení
školy ve Zbiroze vystudoval učitelský
ústav v Hořovicích a stal se učitelem. Jako
mladý učitel odešel „do světa“. Usídlil se
v Bohušovicích na Litoměřicku, kde
má dosud domov. Nestačilo mu, co znal
a uměl. Vystudoval konzervatoř, obor
zpěv. Jako magistr učil na vysoké škole
v Ústí nad Labem. Brzy sestavil z nadaných
studentů pěvecký sbor na profesionální
úrovni, se kterým procestoval několik států.
Někdy i sám sólově vystoupil. Svoji péči
věnoval vnučce Andrejce, jejíž soprán je
na vysoké úrovni. Na Zbiroh nezapomněl
a stále zde provádí rekonstrukci rodného

Viktor Veverka

Poděkování
Noc kostelů je za námi. Ráda bych poděko-

p. J. Páchovi, že převzal záštitu nad
„Nocí kostelů“ a umožnil nám noční
prohlídku zámku. Děkujeme také za hezké uvítání a promluvu sl. K. Vedralové,
A. Štíchové, K. Štíchové a M. Jedličkové. Za nádhernou hru na varhany
v zámecké kapli sl. J. Štíchové a krásný
zpěv A. Dykové. Též šermířům, kteří nás
pobavili šermem a humorem.
Děkujeme všem za hojnou účast. Bez Vás
všech by byla naše snaha marná.
Nakonec děkuji všem, kteří Noc kostelů
pro Vás připravili.

vala starostovi města p. J. Pražskému za
převzetí záštity nad kostelem sv. Mikuláše ve Zbiroze. Na uvítanou řekl pár slov,
která v této uspěchané době potřebujeme
slyšet, abychom se na chvíli zastavili.
Děkujeme také našemu městu za finanční
dar. Paní ředitelka ZUŠ Václava Vačkáře
Kateřina Egermaierová nádherně přečetla o básníkovi J. V. Sládkovi. Slyšeli
jsme slova, o kterých můžeme přemýšlet.
Za krásnou hudbu, která nás okouzlila,
děkujeme p. uč. E. Spáčilovi a p. uč.
J. Vitingerovi.
Poděkování patří také majiteli zámku

Za všechny A. Tipplová
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SPORT
Prázdninové cvičení Fit klub
Zbiroh

pondělí: aerobik, step aerobik, bodyforming
středa: BOSU (přes prázdniny bez
rezervace)

od 9. 7. v tělocvičně ZŠ ve Zbiroze
každé pondělí a středu od 19,30 – 20,30
hodin

HISTORIE
Vzpomínky na J. V. Sládka

Oženil se dudák,
vzal si dudačku,
měli vítr v dudách,
vítr ve váčku.

K 100. výročí úmrtí J. V. Sládka
(pokračování z minulého čísla)
Brzy po smrti první ženy Emílie Sládek
nervově onemocněl. Tep srdce zpomaloval a kromě toho trpěl revmatismem
a chorobou míchy. Svému příteli Zeyerovi píše v dopise ze 17. 5. 1888: „Usnu
jen vsedě s obkladem na srdci a první
noci nespím ani ve Zbirově. Těch nocí
se vždy bojím.“ Je jistě obdivuhodné,
že v utrpení, které prožívá, dovede napsat i tyto – a jiné – humorné verše:

A bylo to u nich
jako u ptáčat,
brzo měli hnízdo
plné dudáčat.
Ale nouze proto
přece neměli,
dudali si všichni,
byli veselí!
Oženil se chudý s chudou,
jakpak spolu živi budou!

Od Zbirova k Žebráku
cesta plna tabáku –
šel tamtady náš pan vrchní,
trousil se mu ze fraku.

Budou živi jak ti páni
od večera do svítání.
Budou se mít radš a radši,
na kolébku jim to stačí.

On šel napřed – zpovzdálí
mušketýři šňupali –
od Zbirova do Točníka
lidé za ním kýchali.

Na sebe se budou dívat,
až z ní bude štěstí zpívat.
11

Bolestná choroba drží jeho tělo v zajetí
až do stáří. Nakonec zůstal uvězněn
v posuvném kolečkovém křesle, pro
něž byly v prazích dveří vyříznuty
dvě široké rýhy, aby mohl přejíždět
z místnosti do místnosti. Je třeba vzdát
nesmírnou úctu nejenom jeho práci
a statečnosti, s níž tento těžký kříž nesl,
ale i druhé jeho ženě Marii, která kromě
úlohy milující manželky a matky plnila
oddaně a bez jediného slova trpkosti
i roli básníkovy ošetřovatelky a spolupracovnice s naprostou samozřejmostí.
Pln vděčnosti věnuje jí tuto báseň:

věřím v Boha!“ Tak krušná byla jeho
poslední léta. Tato jeho víra utrpením
umocněná, zračí se v mnoha jeho básních. Z nich uveďme si alespoň tuto:
Z osudu rukou vzal jsem svůj los,
jak zrno, jež hodil na brázdu kdos.
Jak obilné stéblo, jež vyroste v klas
a k zemi se chýlí, když dospěl mu
čas.
Vzklíčí a roste, dá zrno a dost,
jak ono na zemi jsem jenom host.
Tak všichni jsme z lidí, vládce i rob,
a mne život těší a neděsí hrob.

Tvůj úsměv každou ránu zhojí:
jest můj!
Tys při mně stála v každém boji,
dál stůj.-

V zem, jež ho vydala, schýlí se klas,
- kdes v Boží zahradě vyrostu zas.
Smrti se Sládek nebál. Byla mu jen
návratem do Boží náruče, odkud jsme
všichni vyšli. Tak to vyjadřuje ve
známé básni:

Svou věrnou ruku v mdloby chvíli
mi dej,
a klid, až hlava má se schýlí,
mi přej.

V náruči Boží, odkud jsme vyšli,
večer se všichni sejdeme zas, kdo by se děsil, kdo by se třás?

Jeho dcera vypravuje, že nemohl ležet
a nemohl spát. Když usnul na několik
minut, děkoval za spánek a liboval
si, jak se krásně vyspal. Jeho postel
zůstávala neodestlána, básník trávil
noc vsedě opřen o stůl nebo o houpací
židli. Protože ve Zbiroze bydleli na
samotě, míval na stole revolver. Jeho
manželka s dcerou byly jednoho dne na
odchodu, ale vrátily se, když zaslechly
otcův bolestný křik. Pohlédly s obavou
na revolver, ale básník jim odpověděl:
„Nebojte se, já si nic neudělám, já

Z Oteckých paží, z Otcova domu
byli jsme na mžik posláni v svět, kdo by se obával vrátit se zpět?
Po trapné pouti navždy zas domů,
nikdy, už nikdy v tu chladnou dál!
V náruči Boží kdo by se bál?
P. Jaroslav Ptáček, O. Cr., někdejší
zbirožský duchovní správce
(pokračování příště)
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INZERCE
Lékárna ve Zbiroze oznamuje, že od 1. 6. do 30. 9. 2012
bude otevřena i v sobotu od 8,00 -11,00 hodin.

Soukromou výuku na akordeon, klávesy a klavír, pomoc
při studiu HV na pedagogické fakultě – v teorii i na nástroj
nabízí Alena Seidlová, učitelka hudby
Tel.: 721 349 564
Zahradnictví Zbiroh nabízí:
- výprodej převislých muškátů
- okrasné rostliny - dřeviny, trvalky
- zeminy, mulče - balené i volně ložené
- veškeré potřeby pro zahrádkáře – osiva, postřiky, hnojiva, nářadí…
- návrhy a realizace zahrad
Otevřeno: pondělí – pátek: 8-17 hodin, sobota: 8-12 hodin
www.zahradnictvi-zbiroh.cz, e-mail: zahradnictvi.zbiroh@tiscali.
cz
tel, 774 371 226, 776 371 226
Instalatérské a topenářské práce - Miroslav Balej
Výměna baterií, boilerů, radiátorů, rozvody vody, kanalizace, topení.
Adresa: Zdeňka Nejedlého 528, 338 08 Zbiroh,
Mob: +420 732 733 253,
E-mail: miroslavbalej.instalaterstvi.cz
13

AJMS s.r.o.
Jaroslav Svoboda
Plastová okna a dveře
včetně doplňků, garážová vrata, pojezdové
brány
Mobil: 737 481 671,
tel.: 371 594 448

Z-MARKET Zámostí 422, 338 08
Zbiroh nabízí
široký sortiment uzenin, zákusků,
lahůdek, celé dorty na objednávku,
přes 40 druhů piva, každý víkend
Krchlebské koláče, dobíjení kreditu
O2, T-Mobile, Vodafone
Platby hotově, platebními kartami i
stravenkami.
Otevřeno PO-NE 7.30-18.00
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Email: jps.od@seznam.cz

NOVÁ SLUŽBA PRO ŘIDIČE MOTOROVÝCH VOZIDEL
Nabízím vyřízení Vašich požadavků agendy motorových vozidel na MěÚ v Rokycanech:
- přihlášení motorového vozidla
- odhlášení motor. vozidla
- převod motor. vozidla
- trvalé vyřazení z evidence motor. vozidel
- depozit, tažné zařízení, změna barvy, výmaz čísla motoru
a jiné evidenční úkony
Luboš Málek, Švabínská 597, Zbiroh, tel. 371 794 249, mob. 728 275 597

Měsíčík Z B I R O Ž S K O, vydává Městský úřad Zbiroh, řídí redakční rada. Uzávěrka 15.každého měsíce.
Za obsahovou správnost příspěvků ručí autoři. Objednávky předplatného a adresa redakce: MěÚ Zbiroh,
Masarykovo náměstí 112, PSČ 338 08. Registrační číslo - MK ÈR E 128334.
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Miloslav Krupička - REALITY ZBIROH, Masarykovo nám. 123
ZBIROH 338 08, Tel/fax: 371 784 345, mobil 608 140 530, E-mail : reality.zbiroh@tiscali.cz
Chystáte se prodat nemovitost nebo byt? Máte volný dům, byt, chatu, chalupu nebo pozemek? Nabídněte je našim
klientům k prodeji nebo pronájmu! Potřebujete vypracovat kupní nebo darovací smlouvu, odstranit břemena apod.? Přijďte
a vše bude rychle vyřízeno. Chystáte se koupit nebo najmout nemovitost?Pak máme pro Vás následující nabídky:

OBEC: PŘÍSEDNICE

REKREAČNÍ CHATA

OKRES: Rokycany

Zděná chata na celoroční obývání obsahuje: Suterén – kotelna + suché WC, garáž, prostor pro uložení dřeva a techniky.
Zvýšené přízemí obsahuje – chodbu, obývací pokoj, kuchyni s jídelním koutem a kuchyňským koutem, ložnici, druhý
pokoj, koupelnu s malou vanou, sprchou, umyvadlem a WC. Před vstupem do chaty je zastřešené venkovní posezení
s krbem, na pozemku jsou okrasné dřeviny, schodiště a zpevněné plochy. Elektřina 220/380 V, vlastní studna, topení
ústřední na tuhá paliva. Pozemek celkem 415 m2, chata se prodává s vybavením a nábytkem.

Nabídková cena: 840.000,-Kč

SLEVA NA 795.000,-Kč

BYT 2+1

OBEC: ZBIROH

OKRES: Rokycany

Útulný byt I. kategorie, 2+1+sklepní kóje – 61 m2, ve 2. nadzemním podlaží v panelovém domě blízko centra města
obsahuje: chodbu, jídelní kout, kuchyňku, WC, koupelnu se sprchovým koutem, ložnici a obývací pokoj. Balkon je
v mezipatře.

Nabídková cena: 850.000,-Kč
RODINNÝ DŮM

OBEC: ZBIROH

OKRES: Rokycany

Hezký RD, zkolaudovaný v r. 1990 obsahuje: Přízemní část – vytápěnou garáž, sklep, technickou místnost, prádelnu
s vanou, WC, kuchyňku a pokoj. Nadzemní část obsahuje: předsíň, WC, koupelnu s vanou, kuchyni, lodžii, spíž, obývací
pokoj, dětský pokoj a ložnici. Půda domu je z části vhodná na další zástavbu. Elektřina 220/380 V, topení ústřední plynové,
možno i ústřední na tuhá paliva, obecní vodovod, obecní kanalizace, telefonní linka. Parcela celkem 774 m2.

Nabídková cena: 2.950.000,-Kč

SLEVA NA 2.500.000,-Kč

PRONÁJEM BYTU 2+1/SK

OBEC: ZBIROH

OKRES: Rokycany

Útulný byt I. kategorie ve 2. nadzemním podlaží obsahuje: Chodbu, jídelní kout, kuchyňku, WC, koupelnu se sprchovým
koutem, obývací pokoj a ložnici. K bytu náleží sklepní kóje. Celkové podlahová plocha činí 61 m2. WC a koupelna jsou
obloženy obklady a dlažbou. V ceně pronájmu jsou veškeré poplatky spojené s užíváním bytu mimo elektřiny.

Nabídková cena: 7.000,-Kč + elektřina/měsíc

OBEC: HOLOUBKOV

PRONÁJEM BYTU 3+1/L+SK

OKRES: Rokycany

Hezký byt I. kategorie v 7. patře s moderním prostorným výtahem obsahuje: Chodbu ve tvaru L, koupelnu se sprchovým
koutem, WC, kuchyni s jídelním koutem, dětský pokoj, obývací pokoj, ložnici, velkou zasklenou lodžii, sklepní kóji. Byt se
pronajímá zařízen nábytkem a elektronikou. Cena pronájmu zahrnuje veškeré energie a poplatky za užívání bytu.

Nabídková cena: 9.000,-Kč/měsíc

OBEC: ZBIROH

DVOUGENERAČNÍ RODINNÝ DŮM

OKRES: Rokycany

Velký RD obsahuje: Suterén-garáž, dílna, prádelna, místnost se studnou, uhelna a sklípek. Přízemí – veranda, chodba,
WC, koupelna, kuchyně, obývací pokoj, ložnice a malý pokojík. I. patro – chodba, kuchyně, WC, koupelna, ložnice
s lodžií, obývací pokoj, druhý pokoj a pokojík. Na pozemku je druhá garáž, dílna, přístřešek, skleník, druhá studna,
zpevněné plochy a schodiště. El.: 220/380 V, kanalizace, topení ústřední na tuhá paliva, parcela celkem 824 m2.

Nabídková cena: 2.900.000,-Kč
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LETNÍ KINO ZBIROH - ČERVENEC - SRPEN 2012
tel: 371 794 030, PROVOZOVATEL Město Zbiroh
Začátek promítání po setmění, změna programu vyhrazena.

10.7.2012
úterý
21,30 hod.
14.7.2012
sobota
21,30 hod.
21.7.2012
sobota
21,30 hod.
25.7.2012
středa
21,30 hod.
28.7.2012
sobota
21,30 hod.
1.8.2012
středa
21,00 hod.
4.8.2012
sobota
21,00 hod.
11.8.2012
sobota
21,00 hod.
15.8.2012
středa
21,00 hod.
25.8.2012
sobota
21,00 hod.

Tady hlídám já

Letní rodinná komedie o tom, jak vám zvíře změní život - k lepšímu.

přístupný
80 Kč
komedie, ČR
110 min.

Půlnoc v Paříži

od 15-ti let, 80 Kč
romantická
komedie USA/
titulky, 94 min.

Kamarád taky rád

od 12-ti let, 50 Kč
romantická
komedie USA/
titulky,109 min.

Muži v černém 3

přístupný, 70 Kč
sci-ﬁ, akční
USA/titulky
104 min.

Ošetřovatel

přístupný, 50 Kč
rodinná komedie
USA/český
dabing, 104 min.

Mladý pár přijíždí s rodiči před svatbou do Paříže. Půlnoční zážitky
odhalí Paříž v jiném světle a ovlivní nejen jejich budoucí život.

Romantická komedie o dvou mladých lidech z New Yorku, kteří pouští
lásku z hlavy a starají se pouze o zábavu. Vše se ale zkomplikuje.

Jsou zpět v akci a opět jim není lhostejná budoucnost lidstva.
Cestují v čase a odhalí tajemství vesmíru.

Zvířata ve Franklin Park ZOO zbožňují svého laskavého ošetřovatele.
Rozhodnou se mu pomoci při hledání dívky snů.

Probudím se včera

Nová česká komedie ze studentského prostředí o cestě za studentskou
láskou do hlubin nedávné minulosti.

Líbáš jako ďábel

Dva roky po diváckém hitu Líbáš jako Bůh posílá autorka a režisérka
Marie Poledňáková v novém ﬁlmu Líbáš jako ďábel kvarteto hlavních
hrdinů do nových životních situací.

Tintinova dobrodružství

Dobrodružné putování oblíbeného comicsového hrdiny Tintina.

přístupný
80 Kč
komedie, ČR
120 min.
přístupný
70 Kč
komedie, ČR
přístupný, 50 Kč
dobrodružný,
USA, český
dabing, 107 min.

Útěk z MS – 1

od 15-ti let, 80 Kč
akční sciﬁ
titl./Francie
95 min.

Muži v naději

od 12-ti let
50 Kč
česká komedie
115 min.

Lidstvo našlo způsob, jak ochránit svět před zločinci. Ti nejhorší
z nejhorších jsou drženi na místě, ze kterého není úniku. Mimo Zemi,
uprostřed hlubokého vesmíru.

Ústřední otázka této skvěle obsazené komedie zní, zda může být nevěra
základem šťastného manželství.

Od září připravujeme
16 promítání ve stálém kině.

